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Foreldre fortviler: Varsler om mobbing – blir 

ikke hørt av skolen

– Foreldrene føler at skolene ikke tar dem på alvor, sier leder for 
Foreldreutvalget i grunnskoleopplæringen (FUG), Gunn Iren Müller.

https://www.nrk.no/finnmark/sor-varanger-botelagt-for-a-ha-sviktet-mobbet-elev-_-igjen-1.13103973
https://www.nrk.no/finnmark/sor-varanger-botelagt-for-a-ha-sviktet-mobbet-elev-_-igjen-1.13103973
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/flere-jenter-mellom-13-og-16-aar-mobbes/a/23767952/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/flere-jenter-mellom-13-og-16-aar-mobbes/a/23767952/
https://www.nrk.no/finnmark/skolen-stempler-foreldre-som-_for-krevende_-ved-varsling-av-mobbing-1.13116963
https://www.nrk.no/finnmark/skolen-stempler-foreldre-som-_for-krevende_-ved-varsling-av-mobbing-1.13116963
http://www.rb.no/nyheter/skole/mobbing/rode-kors-mange-gruer-seg-til-skolestart/s/5-43-341752
http://www.rb.no/nyheter/skole/mobbing/rode-kors-mange-gruer-seg-til-skolestart/s/5-43-341752
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RefLex – verktøy for egenvurdering

• For barnehagemyndighet, skoleeiere, skoleledere og 
lærere 

• Hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med 
regelverket

Offentlige skoler: reflex.udir.no 

Friskoler: tavla.udir.no

https://reflex.udir.no/
https://tavla.udir.no/


Regjeringens tiltakspakke mot 
mobbing

• Det skal ikke skje 

• Det skal nytte å si fra

• Regelverket skal virke 

• Kompetansen skal nå helt ut 

• Barnehage- og skoleeier er avgjørende 

• Barn og unge skal stå i sentrum 
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Lovendring: nytt kap. 9A i opplæringsloven
Forslag:

• ny aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som 
krenker elever

• ny håndhevingsordning ved brudd på aktivitetsplikten

• hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på 
aktivitetsplikten

• hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på 
aktivitetsplikten

• ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapitlet 
om skolemiljø

• Gjeldende f.o.m. 01.08.2017
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KOMPETANSEPAKKE OM LÆRINGSMILJØ OG 
MOBBING FOR BARNEHAGE OG SKOLE 

I. Forsterket innsats med 
veiledere
(Læringsmiljøprosjektet)

III. Nettbasert 
kompetanseutvikling
(MOOC)

II. Barnehage – og 
skolebasert 
kompetanseutvikling 
med lærende nettverk

Målrettet og differensiert

• Styrke eieres, barnehagers og skolers kompetanse:
 Skape og opprettholde trygge miljø for barn og unge
 Forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser
 Regelverk (jus + praksis = sant)
 Organisasjons- og utviklingsarbeid



II. Barnehage – og skolebasert 
kompetanseutvikling med lærende nettverk

Hvem: Offentlige og private barnehager, offentlige grunnskoler og friskoler 

Organisering:

• 4 semester

• Felles nasjonale/regionale samlinger

• Lokalt utviklingsarbeid på skolene: skolebasert kompetanseutvikling

• Arbeid i lokale lærende nettverk

• Lokal ressursperson på skoleeiernivå (minst 20% stilling)
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Møre og Romsdal i pulje 1!
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5 kommuner 
m. bhg. + 
skoler
1-2 friskoler

Oppstartssamling 12. desember

Første samling 8.- 9. februar
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